
1 सावजिनक ािधकरणाचे नाव पंपरी चंचवड महानगरपािलका, ग- ेि य कायालय  थाप य

2 संपुण प ा ग- ेि य कायालय, थाप य थेरगांव, पुण-े४११०३३.

3 कायालय मुख ी.दवे ा नरसीम लु ग टुवार, कायाकारी अिभयंता

4 कोण या खा याचा अंतगत ह ेकायालय आह े?
पंपरी चंचवड महानगरपािलका, ग ेि य कायालय,थेरगाव पुण-े

४११०३३

5
कामाचा अहवाल कोण या कायालयाकडे सादर केला जातो 
?

पंपरी चंचवड महानगरपािलका, पंपरी पुण-े४११०१८

6 कायक ा : भौगोिलक वॉड ं  21, 23, 24, व  27  एकुण 4 भाग

7 येय / धोरण
नागरीकांचे िहतासाठी  थाप य  िवषयक कामे करणे व दखेभाल दु ती 
करणे सम या िनवारण करणे मािहती अिधकारीखाली मािहती दणे.े

8 सा य
नाग रकां या त ारीचे िनराकरण क न 0 ट े  त ारी ठेव या या य  
करणे.

9 य  काय
थाप य िवषयक कामकाजाचे िनयोजन करणे आिण मानांकना माणे 

अमलात आणण.े

10 जनतेला दते असले या सेवांचा थोड यात
थाप य िवषयक सव कामकाज  र ते, पावसाळी गटर, फुटपाथ, सावजिनक 

वापरासाठी वचछता गृह बांधणे मनपासाठी व सावजिनक वापरसाठी 
इमारतीचे बांधकाम करणे जनतेसाठी मनपा या इमारतीचे बांधकाम करण.े

11 थावर मालम ा

१) थेरगाव हॉ पीटल इमारत २) िजजामाता हॉ पीटल इमारत ३) ग भाग 
कायालय इमारत ४) थेरगाव गावठाण ायमशाळा ५) िशव कॉलनी 
थेरगाव ायमशाळा आरो य कायालय थेरगाव ६) कापसे ायमशाळा 
पंपरी पवने र मं दर ७)  मा यिमक शाळा थेरगाव ८) यशवंत राव च हाण 

मनपा शाळा थेरगाव ९) िखवंसरा पाटील मंगलनगर शाळा १०) नागु बारणे 
शाळा संतोष नगर ११) मनपा शाळा रहाटणी गाव १२) कमवीर भाऊराव 
पाटील शाळा पंपरी १३) िव ािनकेत शाळा पंपरी १४) िहदी शाळा 
मनपा पंपरी १५) अनुसया बाई शाळा पंपरी १६) कमलानेह  शाळा 
पंपरी १७) पंपरी मा यिमक शाळा १८) पंपरी मा यिमक शाळा पंपरी 

१९) िव िनकेत शाळे मागील ायमशाळा २०) करसंकलन कायालय 
थेरगाव २१) रिज टर ऑ फस पंपरी २२) करसंकलन ऑ फस पंपरी २३) 
करसंकलन पंपरीनगर २४) िखवंसरा हॉ पीटल थेरगाव

12 ािधकरणा या संरचनेचा त ा --------

13 कायालयाची वेळ, दरु वनी ं माक सकाळी 09.45 ते  06.15                7887868555

14 सा ािहक सु ी आिण िवशेष सेवांचा कालावधी
सव शिनवार व सव रिववार आिण महारा  शासनाने घोिषत केले या 
सावजिनक सु ा व थािनक सु ा

manual-1

क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ कलम 4(1) (ख)  अ वये
पपरी चचवड महानगरपािलका येथील ग- ेि य  कायालय, थाप य थेरगांव 

कायालयाचा तपिशल, कामकाज आिण कत े


